
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kinerja 

Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Di BEI”. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana 

ekonomi jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas 

dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. DR. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan 

4. Bapak Drs. La Ane M.Si selaku Ketua Jurusan dan sekaligus Dosen 

Penguji yang telah banyak member masukan dalam penyusunan skripsi. 

5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 



6. Bapak Muhammad Rizal, SE.,M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan masukan yang sangat membantu penulis untuk 

mencapai hasil yang terbaik. Terimakasih atas bimbingan, nasehat dan 

kesabarannya dalam proses penyusunan skripsi selama ini. 

7. Bapak Dr. Nasirwan, SE. M.Si selaku pembanding utama yang telah 

banyak memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi. 

8. Bapak Dr. Arfan Ikhsan, SE. M.Si selaku pembanding utama yang telah 

banyak memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi. 

9. Bapak Drs. Johnson.,M.Si selaku pembimbing akademik yang telah 

memberikan banyak masukan dan arahan selama menempuh kuliah. 

10. Bang Riki Adrian selaku staf administrasi jurusan akuntansi yang telah 

banya membantu mengurus semua administrasi dari mulai pendidikan 

sehingga selesai skripsi ini. 

11. Seluruh dosen dan staff pengajar serta semua staff dan karyawan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

12. Orangtuaku tercinta, Syamsir Panggabean dan Juli Erna Sikumbang, yang 

telah memberikan doa, bimbingan dalam setiap langkah, dan dukungan 

baik moril maupun materil serta kasih sayang yang tulus hingga senantiasa 

berada dalam lindungan-Nya. Aku akan berusaha membuat kalian bangga 

memiliki anak seperti aku. 

13. Kakakku Doharni dan bang ipar Sofyan, Bang Doni, adikku Riski, 

ponakanku Ayla, Naya dan Laiqa yang telah menjadi penyemangatku 

dalam menjalani hidup ini.  



14. Buat semua keluarga besarku, sepupuku yang gak bisa aku sebutin satu2, 

terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepadaku… 

15. Buat sahabat-sahabatku tercinta, Ihda M. Ichwan, Sevia Inca Devi, Rini 

Lestari dan Chairunnisa. Ga terasa hampir 4 tahun ini kita jalani sama-

sama, ya kuliah, ngerjain tugas, jalan-jalan. Terimakasih untuk keceriaan, 

bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan. Kalian telah 

menemaniku dalam suka dan duka selama kuliah. Setelah ini kita lanjutkan 

perjuangan kita buat cari kerja. Semangat ! 

16. Buat andung, ungku dan kak Lisa di kos dan semua temen2 kos gang. 

Murni 9B yaitu adek kos Nur, Melly, Asha, Putri, Amy, Nanda, Icha 

17. Buat  Akuntansi 09 terkhusus kelas B, We are the BEST!!! (semoga kita 

menjadi orang2 sukses semua,,, Amin ya Robbal Alamin. Ditunggu kabar 

reunian dan nikahannya). Aku bersyukur telah mengenal kalian semua. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, penulis harapkan 

demi perbaikan yang berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terima kasih. 
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